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Jegyzőkönyv 

Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. március 16-i üléséről 

  

 

Jelen vannak:  csatolt jelenléti ív szerint. 

  

Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: 

  

Pátrovics Benedek    polgármester 

Békési Géza    alpolgármester    

Hornyák András    képviselő 

Oláh Gábor     képviselő 

Orosz Béla     képviselő 

Holinszkiné Bachoffer Klára   képviselő 

 

Összesen: 6 képviselő 

 

Távol maradó: Garainé Kiss Gabriella  képviselő 

 

Javasolt napirend: 

 

1. Közbeszerzés kiírása a Pusztazámor, 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és 

szennyvízellátásának kivitelezésére 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Pátrovics Benedek polgármester 

 

3. Egyebek 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Köszönti a megjelent képviselőket és a hallgatóságot. 

Megállapítja, hogy a testület 6 fővel jelen van.  

Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e valakinek plusz 

napirendi pontra javaslata. 

Nem volt. 

Megszavaztatja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

1. napirendi pont 

 

Közbeszerzés kiírása a Pusztazámor, 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ övezet) víz-és 

szennyvízellátásának kivitelezésére 
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Pátrovics Benedek polgármester: 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lehetőségük van arra, hogy kiírják a közbeszerzést, 

mert a falu lakossága igényli a nyomásfokozót és a GKSZ övezetben újabb beruházók 

jelentkezése várható. Az értékesítést, valamint a vállalkozások betelepedését nagymértékben 

elősegíti, ha a terület összközművel ellátott. 

Megszavaztatja közbeszerzés kiírását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

17/2011. (03.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közbeszerzés kiírása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatot 

kér a Közbeszerzési törvény 251.§ (2) bekezdése alapján a 087 hrsz-ú ingatlan (GKSZ 

övezet) víz-és szennyvízellátásának kivitelezésére. 

A szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: azonnal                                                                           Felelős: polgármester 

 

 

 

2. napirendi pont 

 

Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Az előző ülések információinak birtokában két közbeszerzést írtak ki, amelyet a 

közbeszerzési tervükben is törvényi kötelezettségük megjelentetni. 

Javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását. 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

18/2011.(03.16.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi 

közbeszerzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja.  

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tervben foglaltak betartásáról és szükséges 

módosításáról. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3. napirendi pont 

 

Egyebek 

 

 

1. Pusztazámor, 087/7 hrsz-ú útépítés 

 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Elmondja, hogy már a 2011. évi koncepcióban elhatározták és betervezték, hogy a GKSz 

övezetben egy útalapot kialakítanak. Az útépítés kivitelezésére bekért ajánlatok közül az 

Útéppark Bt. ajánlata a legkedvezőbb, bruttó 11.655.875 Ft,-.  

Javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni az Útéppark Bt. ajánlatát.  

 

Orosz Béla képviselő: 

Egyetért a javaslattal, s a legjobb minél hamarabb elkezdeni, másrészt a pénzeszközt is 

elkülönítették. 

 

Pátrovics Benedek polgármester: 

Megszavaztatja a javaslat elfogadását. 

 

 

Igen: 6 

Nem: 0 

Tartózkodik: 0   Elfogadva! 

 

 

19/2011. (03.16.) számú Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Pusztazámor, 087/7 hrsz-ú út kivitelezésének I. üteme 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Útéppark Bt. árajánlata alapján bruttó 11.656.000 forint összegben, a Pusztazámor, 

087/7 hrsz-ú út kiépítése I. ütemének kivitelezését megrendeli.  

Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére és a 

műszaki ellenőr megbízására.  

A költségeket az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő: 2011. december 31.     Felelős: polgármester 

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 19:10-kor berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

dr. Kosztyi Emma       Pátrovics Benedek 

 jegyző           polgármester 


